
Civilizace Wake of Gods 
 
Na letošní civilizaci jsme se vydali v poněkud netradičním složení. Můj bratr mluví o 
šifrovačkách neustále, tak nás zajímalo, co na nich vidí. Šli jsme proto já, Tonda, Míša, táta 
a Eduard. Takové malé rodinné setkání. 
Sešli jsme se ještě před srazem, abychom se společně najedli a sehráli. Táta hned na 
začátek vypil dvě piva a my ostatní jsme porovnávali počet vrstev oblečení. Ale sluníčko 
pražilo a představa, že se to někdy změní, nebyla na místě. 
Vydali jsme se na Bulovku a už v autobuse poznávali konkurenci. Znáte je? My s Edou jsme 
znali jen Kompase, takže náš cíl byl jasný – porazit aspoň jeho. 
První aktivita na místě srazu nejspíš nebyla naší silnou stránkou, a ač jsme nakonec přinesli 
heslo, náš čas rozhodně nebyl nejrychlejší. Spolu s ostatními týmy jsme se vydali na kopec, 
všichni v dobré náladě, žertovně nadávajíc na terén. Dobrá nálada a vzrušení ze začátku hry 
se v našem týmu pozitivně odráželo i ve chvíli, kdy jsme dostali druhou šifru. Jasně, sedm 
barev duhy, sedm odstínů šedé, sedm paprsků slunce. Poctivě jsme měli prostudované 
předchozí ročníky, takže odpověď byla jasná: sedmičková soustava. Ale co s ní? Zírali jsme 
na papír a čekali, až nás to praští. Ty barvy jsou tak hezky seřazené, jen té zelené je tam 
nějak moc. Skoro jako oblouk! Když jsme zjistili, že tento oblouk by měl poloměr cca 7 cm, 
věděli jsme, že jsme na správné stopě. Bohužel naše jediné kružítko mělo rozpětí asi 
centimetr a stejně tak naše pravítko bylo takové to krátké dětské, ale nakonec Eda oblouk 
namaloval a ani jsme nemuseli doluštit tajenku celou, když nám došla správná odpověď. 
Viděli jsme, že zdaleka nejsme vepředu, což se potvrdilo i kontrolou pořadí na stránkách hry. 
A Kompas byl daleko před námi. Povzbuzeni prvním úspěchem jsme však pokračovali po 
trase. 
Druhá šifra byla jasná hned. Co jsme si však nebyli jistí, zda se nebudou počítat všechna 
místa, nebo naopak jen ty, které v šifře nebyly? Přepsali jsme proto poctivě celou hru, což 
zvláště Edu, který ji spolu s tátou přepisoval, značně rozladilo. Já s Míšou jsme se zatím 
ujaly bonusu, ale měly jsme ho hned, vždyť na všech těch místech jsem byla. Jen Budapešť 
mi dělala problémy, a to jsem se odtamtud vrátila sotva před čtvrt rokem. Budu tam asi 
muset znovu. Tím jsme ale byly hotovy a Eda měl zaznamenanou jen třetinu šifry, rozhodli 
jsme se proto vzít to z druhé strany a začít na druhém papíře od zásahů. Skončili jsme 
přibližně zároveň. Že se jedná o barvy věděl Tonda hned, jak se na jména podíval, takže 
vlajky nás napadly záhy. Cestou nás však minul druhý tým, který v žertu na naše zvolání: 
„my už máme i bonus!“ odpověděl: „my už máme dva!“ což nás na delší dobu zmátlo. Hlavně 
mě, která jsem jen týden předtím slyšela, jak zákeřně byly schované bonusy na jiné 
šifrovačce, a tedy jsem pro jistotu kontrolovala každý sloup a ceduli. 
Na dětském hřišti jsme se konečně posadili na lavičku a užívali si, že jsme v údolí. Šifra byla 
tentokrát na menším papíře a plná obrázků, takové mám ráda.  Podívala jsem se na obrázek 
a okamžitě mě napadlo: Lucie, noci upije. Hadi a štíři mou domněnku potvrdili asi ve chvíli, 
kdy Eda pronesl: „ ty čísla mají svatozář.“ Svaté jsme dali dohromady hned, svatému Jiří 
chvíli konkuroval Patrik, ale nedali jsme ho. Vydali jsme se dál, tento úsek nám připadal 
nějak dlouhý. Cestu jsme si krátili historkami z jiných šifer, Tonda vyprávěl, jak jednu šifru 
omylem snědli. Slunce začalo mít romantický podvečerní nádech a my potkávali maminky s 
kočárky a zamilované páry. Jen my spěchali dál a teplo se nám spíš příčilo. 



Šifra s morseovkou nám trvala zbytečně dlouho především proto, že jsme ji překombinovali. 
Zkoušeli jsme vše možné, dvojkovou soustavu, doplňovat křížky a kolečka donekonečna – 
až to Míša rozsekla. Když poukázala na morseovku, bylo to jasné. Zdržení nás ale moc 
nepotěšilo, zvlášť proto, že jsme lidé od přírody soutěživí a sledovat týmy jak rychle 
odcházejí nám při luštění moc nepomohlo. 
Šifra cukr nám však morálku zase vrátila. Okamžitě jsme nafotili obsah pytlíku, popsali, 
vysypali, popsali znovu, s neustálými odkazy na historku, kterou jsme slyšeli sotva před 
hodinou. Na barvy duhy jsme experti. Protože já miluju sladké, otevřela jsem jeden bonbon. 
No co, stejně už je máme nafocené. Ostatní na mě sice koukali jako na otesánka (což já v 
naší rodině asi trochu jsem) a ani já doopravdy nevěřila, že něco najdu, na to byly bonbony 
až moc dobře zabalené. A ejhle, bylo to tam! Snědla jsem čokoládu, zatímco zbytek týmu 
luštil, a mohli jsme vyrazit. Víc takových šifer! 
Vločky se nám líbily moc. Slepili jsme samozřejmě nejprve varování, pak teprve jsme slepily 
vločky správně. Bohužel se spoustou zbytečných chyb, které nás zdržely. Snad to bylo tím, 
že u vody šíleně prudili komáři, snad se začalo stmívat a ochlazovat, každopádně dvě kofoly 
z nedaleké hospůdky nám prospěly. Cestou na další šifru jsme zjistili, že jsme předběhli 
Kompase, a v tu chvíli už jsme nepotřebovali jít dál, protože vítzství už jsme dosáhli. Ale šli 
jsme, byli jsme zvědaví. 
Na torpédech jsme se zasekli na dlouho, Ne, že bychom nevěděli, co dělat, ale nic z toho 
nebylo správně. Když Tonda začal propojovat mezery v ohraničení torpéd, bylo to šílené, ale 
modlili jsme se, aby to vyšlo. Nic dalšího nás nenapadalo. Ale dívali jsme se na ten 
počmáraný papír a věděli, že tudy cesta nevede. Po více než hodině (skoro dvou?) jsme 
konečně zahodili hrdost a napsali si o nápovědu. Ta už Míšu navedla a díky ní jsme si 
potvrdili, že to E, které jsme v obrázku viděli od začátku, je opravdu E. 
To už padla noc a večer se začal posouvat do méně příjemných hodin, navíc cesta očividně 
nevedla nikam do civilizace. Posilněni zázvorovicí na dalším stanovišti  jsme se jali luštit 
druhý bonus a devátou šifru. Zatímco ta nám šla celkem sama, s bonusem jsme si ne a ne 
poradit. Nechali jsme ho tedy na později a pokračovali dál. To už nám byla opravdu zima a 
tma, která se umí rozprostřít jen po nezastavěných oblastech, snižovala morálku hlavně 
nejmladších členů týmu. Ti navíc trpěli nedostatkem jídla, což naštěstí vyřešili ti starší, za 
což jim moc děkujeme. 
Desátá šifra nás upřímně pobavila, díky bohu za tátu, který věděl, co je to grafikon. Nejprve 
jsme selhali mojí chybou, jelikož jsem si graf udělala moc malý a vycházely my náhodné 
věci, ale naštěstí se toho ujal Tonda a spolu s tátou zaznamenal vše správně. 
Cestou na další lokaci jsme zažili malý šok, když se nám konečně podařilo vyluštit druhý 
bonus, ale kvůli záseku systému se nám odpověď zobrazila jako špatná. Zklamaní (protože 
to řešení bylo fakt dobré) jsme ho zadali znovu, opět se špatným výsledkem. Až po chvíli 
jsme zjistili, že odpověď byla správná, ale protože se nahrála v mezidobí našich pokusů, 
napodruhé už jsme ji samozřejmě zadat nemohli. Alespoň jsme získali zpět body, které jsme 
ztratili kvůli nápovědě. 
Caesara vyřešil Tonda, zatímco my zbytek jsme po sobě koukali a krčili rameny. Ochotně 
jsme to na něm nechali, začínali jsme být unavení a promrzlí, protože u vody celkem táhlo. 
Na další lokaci jsme pochopila, že mezi zástavbou a lesem může být dobrých deset stupňů 
teplotní rozdíl. Jak se mi ulevilo, když jsem ucítila to po celý den ukládané teplo. 
Na tuhle šifru už si část našeho týmu aspoň částečně zdřímla. Ač se očividně jednalo o 
snadnou šifru, limitem naší mozkové činnosti se ukázala být druhá hodina. Koukali jsme na 



to, otáčeli, poměřovali, ale ne a ne na to přijít. Po chvíli se Tonda, již značně nervózní, 
vyrazil projít. Vrátil se o pár minut později a velel k odchodu. Doteď vlastně nechápu, jak ta 
šifra fungovala, ale měli jsme ji. 
U bombermana se projevila brzká hodina, antibiotika a blížící se cíl. Postavičku poznal 
Tonda okamžitě, že to není obyčejný labyrint jsme taky pochopili hned, ale co máme brát? 
X, protože to zní přesvědčivě? Ne, hned v prvním úseku nebylo ani jedno. Stejná písmena 
přes hranici? Taky ne, taky jich nebylo dost. A kdybychom chtěli cestu, kudy by vedla? 
Zakrátko jsme našli nejkratší cestu a zjistili, že daná písmena dávají dohromady hesl. 
Doplnit zbytek už nebylo těžké. 
Osmisměrka mě potěšila, v tom jsem dobrá. Začala jsem škrtat a ani jsem nepřemýšlela nad 
tím, co slova znamenají. Ale brzy mi došlo, že tudy cesta nevede. Papír jsem měla 
proškrtaný skrz na skrz, slova všechna (což u těch napříč celou osmisměrkou bylo ale hodně 
přibližné), ale výsledek nedával smysl. Ale už se rozednívalo a na našem týmu byla patrná 
únava, takže nám všechny úvahy trvaly dvakrát tak dlouho. Horko těžko jsme se zamýšleli 
nad tím, co znamená redukuj (teď mi to připadá úsměvné, ale ve čtyři ráno jsem na to zírala 
dobrých patnáct minut), než jsme se konečně dali do práce. Počítání čtverců jsme nechala 
na našich matfyzácích. Ale výsledek nás nepotěšil. První a druhý? Co to má být? Brali jsme 
z velkého čtverce, brali jsme z redukovaných čtverců, brali jsme ze slov, ale nic nedávalo 
smysl. Tonda se šel znovu projít, zatímco my s tátou a Míšou zoufale přemýšleli. To už 
začaly jezdit denní autobusy a lokace příhodně situovaná na zastávce autobusu nás s Edou 
nakonec zviklala, takže zbytek naší odysey si budete muset poslechnout od někoho jiného. 
Ale byli jsme lepší než Kompas a to je důležité. A taky jsme pochopili, co Tonda na těch 
šifrovačkách má. Za mě byla letošní Civilizace zábavná, příjemná a ideální pro mě, 
začátečníka.  Tak zase někdy! 
 
Sepsala Katka 
  
 


